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ประกาศวิทยาลัยสันตพล 
ฉบับที่  22  / 2550 

เร่ือง  กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 2550 - 2551 
 

 ตามที่วิทยาลัยสันตพล  ไดกําหนดใหวันอาทิตยที่  23  พฤศจิกายน  2551  เปนวันงานพิธีประสาท
ปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2550 – 2551  นั้น 

วิทยาลัยสันตพล  จึงกําหนดการซอมรับปริญญาบัตร  และกําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร     
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
วันศุกรท่ี  21  พฤศจิกายน  2551  (ซอมคร้ังท่ี 1) 
 8.00 น.  บัณฑิตรายงานตัวและรับเอกสารที่อาคารวิทยาลัยสันตพล 
   บัณฑิตเขาแถว  และเดินแถวเขาหองประชุม 
 8.30 น.  บัณฑิตเขานั่งประจําที่ในหองประชุม 
 9.00 น.  ช้ีแจงรายละเอียดการฝกซอมการรับปริญญาบัตร 

สาธิตการแตงกายและสาธิตการทําความเคารพ  การไหว  การรับ  
และการถือปริญญาบัตร 
ช้ีแจงการแบงซอมกลุมยอย 

 9.30 น.  ซอมกลุมยอย 
 10.30 น. บัณฑิตเขานั่งประจําที่เพื่อฝกซอมกลุมใหญ 
 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารวิทยาลัยสันตพล  เขาแถว และเดินแถวเขาหองประชุม 
 13.30 น. บัณฑิตเขานั่งประจําที่ในหองประชุม  ช้ีแจงการฝกซอมรวมกลุม 
 14.00 น. ฝกซอมรวมกลุม 
 16.00 น. นัดหมายสําหรับวันซอมใหญ และรับชุดครุย 
 17.00 น. งานราตรีน้ําเงินทอง  ณ  โรงแรมเจริญศรีแกรนดรอยัล 

(บัณฑิตทุกคนเขารวมงานโดยไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น) 
  

วันเสารท่ี  22  พฤศจิกายน  2551  (ซอมใหญ) 
 8.00 น.  บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารวิทยาลัยสันตพล เขาแถว และเดินแถวเขาหองประชุม 
 8.30 น.  บัณฑิตเขานั่งประจําที่ในหองประชุม 
   ช้ีแจงการฝกซอมใหญ 
 9.00 น.  ฝกซอมใหญ 
 12.00 น. นัดหมายสําหรับวันรับปริญญาบัตร   
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วันอาทิตยท่ี  23  พฤศจิกายน  2551  (พิธีประสาทปริญญาบัตร)  
9.30 น.  -    บัณฑิตทกุคนรายงานตวัเพื่อถายภาพหมูบัณฑิต บริเวณชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

     6 รอบ  พระชนมพรรษา 
12.00 น. -    บัณฑิตรายงานตัวเพื่อเขารับการประสาทปริญญาบัตร  ที่อาคารวิทยาลัยสันตพล  
12.30 น  -    ผูปกครองและแขกผูมีเกยีรติ  ลงทะเบยีนเพื่อรับสูจบิัตร และพรอมที่หองรับแขก 
13.00 น. -    ผูปกครองและแขกผูมีเกยีรติ พรอมที่หองพิธี  นั่งประจําที่ 

 -    บัณฑิตเดินแถวขึ้นหองพธีิ  
  -    บัณฑิตพรอมที่หองพิธี นั่งประจําที ่
13.30 น. -    ประธานเดินทางมาถึงวิทยาลัยสันตพล      
14.00 น. -     ประธานเดินทางสูหองพิธี   

- ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 
- ผูแทนบัณฑิตกลาวนําคําปฏิญาณ   บัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 
- ฯพณฯ พลเอกพิจติร  กุลละวณิชย กลาวใหโอวาท 

16.30 น. -     เสร็จพิธี 
 

หมายเหต ุ  
1. การซอมรับปริญญาบัตรครั้งที่ 1 – 2  บัณฑิตกรุณาแตงกายสุภาพ  และจะตองเขาซอมทุกคร้ัง      

หากขาดซอมคร้ังใดครั้งหนึ่งหรือแตงกายไมสุภาพ  จะถูกตัดสิทธ์ิการเขารับการ                        
ประสาทปริญญาบัตร 

2. การซอมใหญ  และงานพิธีประสาทปริญญาบัตร  บัณฑิตทุกคนจะตองปฏิบัติตามกําหนดการ           
ทุกขั้นตอนและขอใหตรงตอเวลา  มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเขารับการประสาทปริญญาบัตร 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤษภาคม  2551 
 
 
 

        (นายธงชัย  ลาวรรณ) 
                 อธิการบดี 

 
สํานักอธิการบดี 
โทรศัพท 0  4232  3464  ตอ  101 
โทรสาร  0  4220  4263 
http://www.santapol-c.ac.th 
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เคร่ืองแตงกายสําหรับผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ี(กอนสวมครยุทับ) 
 

บัณฑิตชาย 
 

1. เสื้อ เสื้อราชประแตนสีขาว มีกระดุมทําดวยโลหะสีทองดุน เปนรูปตราวิทยาลัย    
 กระดุมมีขนาดตามที่วิทยาลัยกําหนด 

2. แผงคอ ทําดวยสักหลาดสีน้ําเงิน   รูปสี่เหล่ียมผืนผาปลายตัดเปนรูปชายธง  มีแถบสีทอง 
 พาดกึ่งกลางตามความยาวของแผงคอ ตัดทับดวยเสนสักหลาดสีคณะ มีตราวิทยาลัย 

ทําดวยโลหะฉลุสีทองตัดที่กึ่งกลางของแผงคอแตละขาง  มีขนาดตามทีว่ิทยาลัยกําหนด 
3. กางเกง กางเกงขายาวสีขาว 
4. ถุงเทา ถุงเทาสั้นสีดํา 
5. รองเทา รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลายและโลหะ 

 

บัณฑิตหญิง 
 

1. เสื้อ ใชเครื่องแตงกายนักศึกษาหญิง กลัดกระดุมคอเสื้อ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นทําดวยผาสีขาว  
(แขนไมควรสั้นเกินไป) ไมมีลวดลาย ปกเสื้อปลายแหลม ติดกระดุมทําดวยโลหะรมดํา  
ดุนเปนรูปตราวิทยาลัย 5 เม็ด  หนาอกเสื้อดานซายติดเข็มตราวิทยาลัยทําดวยโลหะสีทอง  
กระดุมและเข็มตามที่วิทยาลัยกําหนด 

2. กระโปรง ทําดวยผาสีดํา ไมมัน  ไมมีลวดลาย  ผาหลัง  หามผาขางหรือผาหนา  ความยาวคลุม 
เขาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร และไมเกิน 20 เซนติเมตร 

3. เข็มขัด สายเข็มขัดทําดวยหนังสีดํา  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดําเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาตรงกลาง 
                        มีตราวิทยาลัย 

4. ถุงนอง ใชถุงนองสีเนื้อ  ไมมีลวดลาย 
5. รองเทา หุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย  ไมมีโบว ไมเปดหัว (หามสวมรองเทาสนตึก สนเข็มหรือ 
 สนสูงมากจนเกินไป) 

 

 * สําหรับบัณฑิตหญิงที่ตองสวมชุดคลุมทอง ใหตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตตอกระโปรงคลุมสีดําติดซิ๊บหลัง 
 

หมายเหต ุ วันที่  21-22  พฤศจิกายน  2551  ใหบัณฑิตปฏิบัติดังนี้ 
บัณฑิตชาย ใหสวมรองเทาที่จะใชในวันประสาทปริญญาบัตรมาใชในวันซอม 
บัณฑิตหญิง ใหสวมกระโปรง ถุงนอง รองเทาที่ใชในวันประสาทปริญญาบัตรมาใชในวันซอม 

 
 
 
 

 

**ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร  วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2551 
บัณฑิตทีแ่ตงกายไมถูกระเบียบจะถกูตัดสิทธิ์การเขารับปริญญาบัตร** 


